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Abstrakt 

Bakgrund: Patienter med självskadebeteende är något sjuksköterskor inom hälso- och 

sjukvård kommer i kontakt med. Bemötandet från vårdpersonal är en viktig del i 

omvårdnaden av dessa patienter. Syfte: Att beskriva hur patienter med självskadebeteende 

upplever bemötande och attityder från vårdpersonal inom hälso- och sjukvård. Metod: Tio 

vetenskapliga originalartiklar har granskats, analyserats och sammanställts i en 

litteraturöversikt. Databassökningarna gjordes i PubMed, Cinahl och PsycInfo. De utvalda 

artiklarna relevans och kvalitetsbedömdes, analyserades och sammanställdes i ett resultat. 

Resultat: Patienter upplevde att vårdpersonal sällan tog tiden att sätta sig in i deras problem, 

vilket gav känslan att vara förbisedda och underprioriterade. Bristande intresse från 

vårdpersonal ledde till känslor av ensamhet. Med ett stort antal regler utan följsamhet, 

bortprioriterade patienter och känsla av hot från personalen följde känslan av bristande 

förståelse och försummelse hos patienter. Patienter uttryckte en önskan om att bli förstådda 

och bekräftade av vårdpersonal med kompetens inom psykiatrisk vård och 

självskadebeteende. Diskussion: Bemötandet och attityden från vårdpersonalen upplevs som 

bristande och det finns en önskan om förbättring. Slutsats: Ökad utbildning och kunskap, 

samt ökad forskning är väsentligt för att utveckla omvårdnaden för patienter med 

självskadebeteende.  

 

Nyckelord: Bemötande, Känslor, Patient, Självskadebeteende, Vårdpersonal  
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Introduktion 

Patienter med självskadebeteende är något som sjuksköterskor möter i hälso- och 

sjukvården. Många har lärt sig dölja sitt självskadebeteende och de skador som kommer med 

det, oavsett om det är synligt eller inte är det likväl ett problem som är av vikt att vårda. 

Valet av detta ämne framkom av intresset att ta reda på hur denna sårbara grupp upplever 

vården och bemötandet inom hälso- och sjukvården, vad det finns för brister att förbättra 

men även vad som upplevs som positivt och kan tänkas vara bidragande faktorer till en 

bättre upplevd vård. 

Bakgrund 

Självskadebeteende är vanligare bland flickor än hos pojkar och debuterar vanligen i 12 till 

14 års ålder. Det är vanligare hos ungdomar och unga vuxna än hos övriga vuxna (Rissanen, 

Kylmä & Laukkanen, 2011; Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 

2015). Under 2015 vårdades 7100 personer för sitt självskadebeteende, de flesta var kvinnor i 

åldrarna 15-24. Senaste åren har en minskning setts bland kvinnor med självskadebeteende, 

medan männen legat på ungefär samma nivå mellan år 2001 till 2015. (Socialstyrelsen, 2017). 

 Mellan åren 2010-2013 vårdades 732 barn på sjukhus efter att ha skadat sig själva och bland 

dessa var 80 procent flickor (Socialstyrelsen, 2015). Sjukhusvård för självskadebeteende är 

vanligt hos både män och kvinnor, däremot är det mer än dubbelt så vanligt att kvinnor 

läggs in (Folkhälsomyndigheten, 2016). Det är vanligare att personer med låg utbildning 

skrivs in för självskadebeteende (Socialstyrelsen, 2017), och det är mer frekvent på helger 

samt sker oftast i den egna bostaden (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB], 

2014). 

 

Ungdomar som skadade sig själva gjorde det av en rad olika anledningar, några motiv var 

att de ville dö, få avlastning från traumatiska upplevelser eller för att framkalla en reaktion 

hos någon i omgivningen (Cleaver, 2014). Självskada har setts vara ett sätt att hjälpa sig själv 

släppa ut känslor och smärta, det fanns också de som gjorde det för att få en förändring i sitt 

liv och för att experimentera (Rissanen et al., 2011). Vidare har både självskada och 

självmord setts vara ett rop på hjälp, ett skoningslöst sådant (Cleaver, 2014; Rissanen et al., 

2011).   
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Självskadebeteende  

Non suicidal self injury (NSSI) är ett begrepp som används inom internationell forskning, på 

svenska betyder det självskadebeteende utan suicidal intention, detta begrepp innefattar 

självförvållade skador (Nationella självskadeprojektet, 2014). Ett självskadebeteende där 

stympning förekommer innefattar alla destruktiva handlingar mot den egna kroppen. 

Stympning kan inkludera alla former av skador mot kroppen som lämnar ett märke eller 

blödande sår, till exempel rivning, skärning eller självskada med vilket vasst föremål som 

helst (Rissanen et al., 2011). 

 

Attityder 

Attityd är ett begrepp som kan definieras på många olika sätt. Ett yttre sätt att se det på är ett 

beteende som kan observeras, på ett inre sätt ses attityd som något mentalt och inte direkt 

iakttagbart som påverkar till exempel varseblivning och tänkande. En permanent inställning 

som byggs upp från erfarenheter och uttrycks i att vara för eller emot något. Kort förklarat 

kan attityd översättas till kroppsställning, kroppshållning, inställning och förhållningssätt. 

En undergrupp till de negativa attityderna är fördomar, som vilar på identifierbara 

egenskaper hos människor. Diskriminerande behandling härstammar ofta från fördomar 

(Nationalencyklopedin [NE], u.å.). 

 

Hälso- och sjukvårdspersonal 

Vårdpersonal definieras som personer med en legitimation för att utöva hälso- och 

sjukvårdsarbete. Definitionen innefattar även personer som arbetar vid sjukhus och andra 

vårdinrättningar, de som medverkar i hälso- och sjukvårdsarbetet av patienter, samt de som 

bistår legitimerade yrkesutövare (Patientsäkerhetslag [PSL], SFS 2017:786, kap. 1, 4 §). 

 

Sjuksköterskans yrkesroll 

De fyra grundläggande ansvarsområden som sjuksköterskan har är att förebygga sjukdom, 

främja hälsa, återställa hälsa samt att lindra lidande. Sjuksköterskans etiska kod innefattar 

bland annat att sjuksköterskor har ansvar att ta till insatser som lever upp till behoven hos 

allmänheten och särskilt sårbara befolkningsgruppers hälsa och sociala behov. Likaså är 
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lyhördhet, medkänsla, trovärdighet, integritet och respektfullhet egenskaper som 

sjuksköterskan ska uppvisa inom arbetet (International Council of Nurses, 2012).  

 

Sjuksköterskors sätt att se på sin egen roll kunde bidra till en mer negativ attityd mot 

självskadepatienter. Sjuksköterskorna lade mer fokus på medicineringen än att skapa en 

relation till patienten, detta förhindrade patienter från att uttrycka orsakerna till 

självskadebeteendet samt utvecklandet av copingstrategier. Det primära skälet till 

sjuksköterskornas negativa attityder var bristande utbildning i grundutbildningen vilket 

ledde till en otillräcklig kunskap rörande patienters självskadebeteende (McHale & Felton, 

2010). 

 

Sjuksköterskor beskrev hur de konstant kände ett behov av att vara på sin vakt på grund av 

risken att patienters självskada skulle få en dödlig utkomst. De fruktade för patienternas 

manipulativa handlingar och kände sig ofta lurade. Bristande förståelse för patienternas 

problem och en ovisshet i hur dessa skulle vårdas, beskrevs också av sjuksköterskor. Att 

stänga av sina känslor och agera kall mot patienter var ett sätt för sjuksköterskor att hantera 

sina känslor. Sjuksköterskor beskrev hur de använde skämt och ironi tillsammans med 

patienten för att hantera sina känslor (Wilstrand, Lindgren, Gilje & Olofsson, 2007). Positiva 

känslor vid vårdandet av patienter med självskadebeteende, känslor av förståelse, 

engagemang och hoppfullhet fanns också hos sjuksköterskorna. De ansåg att arbetet med 

denna patientgrupp kunde vara väldigt givande och att de inte dömde patienterna på något 

vis (Karman, Kool, Poslawsky & Van Meijel, 2015b; Wilstrand et al. 2007). 

 

Arbetslivserfarenhet, organisation och miljö 

Miljö, patienters karaktär och erfarenhet hade inflytande på sjuksköterskors attityder mot 

unga med självskadebeteende (Karman et al., 2015b). Bidragande faktorer till ökad negativ 

attityd kunde vara bristande stöd från teamet och organisationen, känslor av separation i 

arbetsgruppen och brist på respons från ledningen. Detta kunde leda till att sjuksköterskorna 

sjukskrev sig från arbetet. Att få prata med någon, och få tillsyn efter svåra händelser var av 

stor betydelse för sjuksköterskor, för att kunna sköta sitt arbete på bästa sätt (Wilstrand et al., 

2007).  
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Sjuksköterskor som arbetade inom psykiatrin, psykiatriker, psykiatrisjuksköterskor och 

yrkesutövare inom barn- och ungdomspsykiatrin visade sig ha en mer positiv attityd till 

patienter med självskadebeteende än allmänsjuksköterskor på somatiska avdelningar och de 

som arbetade på akutmottagningar. Arbetserfarenhet inom psykiatrin ansågs vara orsaken 

till denna positiva attityd, vilket grundade sig i att de kände sig kompetenta och därav blev 

mer effektiva. Sjuksköterskor som hade kunskap om självskadebeteende var associerat med 

sympati och ett mer hjälpande beteende. De som hade låg kunskap visade mer ilska och 

hade en lägre avsikt att hjälpa patienterna. Ett samband kunde ses mellan okunskap och 

negativ attityd, när sjuksköterskors kunskap ökade, minskade den negativa attityden. 

Ytterligare fanns det samband mellan kunskap och orolighet, sjuksköterskor som hade mer 

kunskap om självskadebeteende kände mer oro för patienterna (Cleaver, 2014).  

 

Omvårdnad vid självskadebeteende 

Hälso- och sjukvården ska främja goda kontakter mellan vårdpersonal och patient, tillgodose 

patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. Visa respekt för patientens integritet 

och självbestämmande, ge vård av god kvalitet samt se till att det finns personal och 

utrustning för att kunna ge god vård (Hälso- och sjukvårdslag [HSL], SFS 2017:211, kap. 5, 1-

2 §). Hälso- och sjukvården ska ge vård med respekt för alla människors lika värde och för 

den enskilda människans värdighet, samt arbeta för att förebygga ohälsa (Hälso- och 

sjukvårdslag [HSL], SFS 2017:211, kap. 3, 1-2 §).  

 

World Health Organization (WHO, 2015a, 2015b, 2015c, 2015d, 2015e) rekommenderar 

utifrån fem olika informationsavsnitt hur omvårdnaden bör fungera kring patienter med 

självskadebeteende. All vårdpersonal ska fråga individer som är tio år och äldre som lider av 

till exempel depression, bipolaritet, schizofreni, alkoholmissbruk, drogmissbruk, demens, 

akut smärta, förluster i livet eller andra livsförändrande händelser om deras syn på att skada 

sig själv. Om de har tankar kring att skada sig, planerat det eller om de redan utfört en sådan 

handling. Är svaret ja på dessa frågor, rekommenderas att föremål som kan brukas för 

självskada plockas bort, en regelbunden telefonkontakt sätts in och ett problemlösande 

tillvägagångssätt används som behandling. Det rekommenderas inte att personer får åka in 
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på sjukhus för att minska risken för självskada, däremot kan patienter bli inlagda för att 

övervaka och behandla eventuella skador efter självskadande handlingar. 

 

Människor som utfört självskadande handlingar ska behandlas med lika vård och respekt 

som vilken annan patient. Om patienten får vänta på vård ska den erbjudas en trygg miljö 

som minskar ångest. Vid ingrepp som orsakar smärta ska adekvat smärtlindring erbjudas, 

patienten ska vara välinformerad och ge samtycke till behandling (National institute for 

health and care excellence [NICE], 2004). Att vara uppskattad, känna samhörighet, bli sedda, 

bli trodda på och bli förstådda var viktigt för patienter med självskadebeteende som sökte 

vård (McHale & Felton, 2010). Patienter har rätt att få en fast vårdkontakt utsedd, för att 

främja behovet av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet. Så långt det är möjligt 

skall vården genomföras i samråd med patienten (Patientlag [PL], SFS 2014:821, kap. 5, § 1 & 

kap. 6, § 2).   

 

Teoretisk anknytning 

En teori som fokuserar på omvårdnadens mellanmänskliga betydelse är Joyce Travelbees 

teori. Det är viktigt att förstå interaktionen mellan patient och sjuksköterska och se hur 

denna kan upplevas och vilka konsekvenser det kan ha för patienten. De viktigaste 

begreppen i teorin är människan som individ, lidande, mening, mänskliga relationer samt 

kommunikation (Kirkevold, 2000, s. 130-131). Travelbees definition av 

omvårdnadsbegreppet är: (1971, citerad i Kirkevold, 2000) “Omvårdnad är en 

mellanmänsklig process där den professionella omvårdnadspraktikern hjälper en individ, en 

familj eller ett samhälle att förebygga eller bemästra upplevelser av sjukdom och lidande 

och, vid behov, att finna en mening i dessa upplevelser” (s.130). Det är av vikt att 

sjuksköterskan inte förhåller sig till sin egen eller någon annans diagnos eller objektiva 

bedömning, utan ser till individens egen upplevelse av sin sjukdom och lidande. Travelbee 

anser att det är av betydelse att finna mening i livets alla olika upplevelser och menar att 

känslan av att vara behövd gör livet värt att leva. Individer behöver ofta hjälp att finna 

mening i sina olika livserfarenheter, vilket är det viktigaste syftet med omvårdnad enligt 

Travelbee (Kirkevold, 2000, s. 132-133).  
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Problemformulering 

Bristande utbildning och avsaknad av stöd från personal och ledning i arbetet med 

självskadepatienter är ett problem som har setts bidra till en mer negativ attityd mot 

självskadepatienter. En negativ attityd innebär sämre bemötande och omvårdnad, vilket är 

just det som vården bör arbeta med att förbättra. Att belysa detta område och ge en 

uppfattning om hur dessa patienter upplever bemötandet i hälso- och sjukvård är viktigt för 

att utveckla och förbättra omvårdnaden för dessa patienter. Det kan även ligga till grund för 

att se över utbildningen inom detta område för allmänsjuksköterskor.  

Syfte 
Syftet var att beskriva hur patienter med självskadebeteende upplever bemötande och 

attityder från vårdpersonal inom hälso- och sjukvård. 

Metod 

Design 

Designen för detta arbete är en litteraturöversikt. Här väljs ett problemområde som passar 

både en kvalitativ och en kvantitativ forskares utgångspunkt och en sökning av 

vetenskapliga artiklar genomförs. Noggrann granskning och analys av artiklarna leder till att 

kunskaps- och forskningsläget inom ämnet kan fastställas. Detta kan i sin tur påverka det 

praktiska omvårdnadsarbetet samt visa vad som inte blivit föremål för forskning ännu. Samt 

vara en utgångspunkt inför framtida forskning inom valt ämnesområde (Friberg, 2012, s. 

100).  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusions- och exklusionskriterierna baserades på den föreliggande problemformuleringen 

och syftet, för att få ett så relevant urval av artiklar som möjligt.  

 

Enbart vetenskapliga originalartiklar som var skrivna på svenska eller engelska och där 

patienternas ålder var 15-60 år inkluderades i denna litteraturöversikt. Artiklarna skulle vara 

av medelhög eller hög kvalitet efter kvalitetsgranskningen för att inkluderas. Patienter med 

självskadebeteende som vårdades inom psykiatrin eller somatisk vård inkluderades, 
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däremot exkluderades artiklar där andra sjukdomar eller psykiska diagnoser låg i fokus. 

Artiklar som var från sjuksköterskors perspektiv exkluderades.  

 

Litteratursökning 

Databassökningarna gjordes i PubMed, Cinahl och PsycInfo, där författarna använde sig av 

MeSH, Headings och Thesaurus (tabell 1). Sökorden valdes utifrån passande termer som 

relaterade till syftet. De sökord som användes i databaserna var patient attitudes, nurse-

patient relations, health personnel, life experience, self-injurious behavior, self-injurious 

behavior/ nursing, self-injurious behavior/ psychology och injuries, self-inflicted, dessa 

användes i olika kombinationer tillsammans med AND och OR. Avgränsningar som 

användes under sökningarna var english, swedish och peer reviewed där det var möjligt, 

inget publikationsdatum på artiklarna användes. Utöver dessa sökningar hittades två 

originalartiklar via manuella sökningar i PubMed. Totalt valdes tio stycken vetenskapliga 

originalartiklar ut för urval, relevansbedömning och granskning.  

 

Tabell 1. Databassökningar 

Databas 

Datum 

Sökord 
 

Avgränsningar Antal 

relevanta 

träffar 

Urval 

1 

 

Urval 

2 

Urval 

3 

Urval 

4 

Cinahl 

170905 

(MH "Patient Attitudes") AND ( 

(MH "Injuries, Self-Inflicted") OR 

(MH "Self-Injurious Behavior") ) 

 
English, Swedish 

& peer reviewed. 

 

41 10 7 2 1 

PsycInfo 

170906 

SU.EXACT("Health Personnel") 

AND SU.EXACT("Self-Injurious 

Behavior") 

 

 
English, Swedish 

& peer reviewed 

 

39 12 7 1 1 

Cinahl 

170906 

(MH "Self-Injurious Behavior") 

AND (MH "Life Experiences") 

 

 
English, Swedish 

& peer reviewed 

 

20 4 2 1 1 

PubMed 

170907 

(("Nurse-Patient 

Relations"[Mesh]) AND "Self-

Injurious 

Behavior/nursing"[Mesh]) AND 

"Self-Injurious 

Behavior/psychology"[Mesh] 

 

 
English & 

Swedish 

 

44 30 14 7 5 

I Urval 1 lästes artiklarnas titel, i Urval 2 lästes artiklarnas abstrakt, i Urval 3 lästes hela artikeln och i Urval 4 artiklar för 

relevansbedömning och granskning av vetenskaplig kvalitet. 
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Urval, relevansbedömning och granskning 

För att urvalet skulle bli så relevant som möjligt lästes och diskuterades först titlarna, vidare 

lästes abstrakt och sedan artiklarna i sin helhet. Genomgående skedde en diskussion för att 

säkerställa att artiklarna relaterade till syftet. För granskning av artiklarnas relevans 

användes Friberg (2017a, s. 187) mall för granskning av studiers kvalitet, där besvaras olika 

frågor och ett ställningstagande tas om kvaliteten på studierna. Först lästes artiklarna 

igenom för att få en helhetsbild av innehållet. Därefter läste författarna artiklarna mer 

ingående och samtidigt besvarade frågorna från granskningsmallen, dessa handlade bland 

annat om syfte, metod, design, resultat, teoretiska utgångspunkter och återkoppling i 

diskussionen. Alla artiklar lästes, granskades och diskuterades av båda författarna för att 

undvika feltolkningar av resultaten (bilaga 1). Efter att frågorna besvarats tog författarna för 

litteraturöversikten ett gemensamt beslut om kvaliteten på studierna. Detta enligt Friberg 

(2017b, s. 148) som beskriver att individen som granskat, själv tar ett ställningstagande 

angående studiernas kvalitet. Alla artiklar kontrollerades via Ulrichsweb att de var 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Orsaker till exkluderade artiklar motiveras, och 

konsekvenser samt beslut diskuteras i metoddiskussionen.  

 

Analys 

Analysprocessen genomfördes utifrån Fribergs (2017b, s. 148-150) tre steg för att analysera 

vetenskapliga artiklar. Dessa steg är; 

1. Läsa igenom artiklarna övergripande flera gånger 

2. Dokumentera fynd 

3. Likheter, skillnader och sammanställning 

 

Dessa steg gick författarna för litteraturöversikten igenom tillsammans och en diskussion 

fördes genomgående för att förhindra feltolkningar av resultaten. I första steget lästes 

artiklarna igenom för att få en övergripande förståelse av helheten. Efteråt översattes 

artiklarna systematiskt. Vidare i steg två dokumenterades olika fynd över syften, deltagare, 

metodologiska tillvägagångssätt, dataanalys och resultatens huvudfynd i en tabell för att få 

struktur och överskådlighet över artiklarna som skulle analyseras (bilaga 1). Slutligen i steg 

tre sorterades likheter och skillnader i artiklarnas resultat ut. Detta skedde genom att 
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huvudfynden ur artiklarnas resultat skrevs ut i ett separat dokument, där sammanställdes 

sedan likheter och skillnader, som svarade på syftet för litteraturöversikten. Analysen 

utmynnade i tre teman, som presenteras i resultatet. Författarna bestämde att använda 

begreppen patient och vårdpersonal för att minska risken för feltolkningar, då olika begrepp 

användes i artiklarna.  

 

Etiska överväganden  

Etiska överväganden som gjordes var att författarna till denna litteraturöversikt var 

medvetna om sin förförståelse inom ämnet och höll i största möjliga mån en distans till egna 

erfarenheter och tankar för att undvika partiskhet i fynden. De vetenskapliga 

originalartiklarna som valdes ut hade kravet att de skulle vara godkända av en etisk 

kommittee och diskutera relevanta etiska krav angående hur deltagarnas rättigheter kunde 

skyddas. Om detta inte framgick kontrollerade författarna att etiska krav fanns för 

publicering av artiklar i tidskrifterna, samt skickades mail till författarna av artiklarna om 

etiska krav och godkännanden för deras studier. När artiklarna översattes från engelska till 

svenska gjordes detta i så korrekt form som möjligt för att minska risken för feltolkningar 

och förvrängningar av resultaten. Citat är angivna på originalspråk för att inte förvanska 

texten, eftersom det inte är möjligt att översätta ordagrant.  

Resultat 

En sammanställning av tio vetenskapliga kvalitativa originalartiklar presenteras i resultatet. 

Dessa studier hade utförts i Sverige, Nederländerna, Storbritannien och USA. Det 

sammanlagda antalet deltagare från artiklarna var 90 patienter i åldrarna 15-60 år. 

I resultatet rubriceras följande tre teman (figur 1).  

 

Figur 1. Resultatets teman 
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Känsla av övergivenhet och att vara en börda leder till ensamhet 

Patienter upplevde att vårdpersonal ofta var överbelastade och sällan hade tid att prata med 

dem (Lindgren, Wilstrand, Gilje & Olofsson, 2004; Smith, 2002), vilket ledde till att de kände 

sig som bördor för vårdpersonalen (Smith, 2002). Patienterna upplevde att vårdpersonalen 

saknade intresset att försöka reda ut deras problem och lyssna på deras behov. Detta ledde 

till känslor av övergivenhet och maktlöshet. Känslor av skam och frustration förstärktes hos 

patienterna av att inte bli förstådda. Att ha vårdpersonal närvarande hjälpte inte alltid 

patienter eftersom att vårdpersonalens prioriteringar uppfattades tendera åt att ha kontroll 

över patienterna snarare än att kommunicera och interagera med dem (Ejneborn Looi, 

Engström & Sävenstedt, 2015). 

 

“Still I started to scratch myself, when the staff member discovering it she got 

angry, arguing that I could not treat her in that way. She was very strong and 

managed to hold both my hands with only one hand, which was hurting a lot 

considering my wrist wounds, while she at the same time was reading a magazine. 

I felt completely powerless and neglected, especially considering that I earlier the 

same day had explained in what way they could help me (Report 10)” (Ejneborn 

Looi et al., 2015, p. 98).  

 

Ett vanligt ämne som diskuterades av patienterna var när behovet fanns att tala med 

vårdpersonal om deras problem, det var sällan de tog sig tid och prioriterade patienters 

behov över de vardagliga sysslorna. Patienter upplevde att vårdpersonalen inte brydde sig 

och det kunde leda till att de satt på sitt rum och skadade sig själva, istället för att säga till 

när behovet uppkom och få hjälp i tid (Fish & Duperouzel, 2008). Det gav patienter en känsla 

av ensamhet som förvärrades när det sällan fanns någon form av aktivitet på avdelningen 

för patienten att underhålla sig med för att skingra tankarna. Det kunde förekomma långa 

perioder med oplanerad tid där den enda aktiviteten som fanns var väntan på nästa måltid 

och sedan väntan på att det blev dags att lägga sig (Lindgren et al., 2004; Lindgren, Aminoff 

& Hällgren Graneheim, 2015). 

 

 

“ … You are never as lonely as when you’re an inpatient in psychiatric care. You 

have more contact with people who support you outside the psychiatric care than 

inside the ward. That is a very strange situation because you came to get help” 

(Lindgren et al., 2004, p. 288). 
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Känslan av ensamhet förstärktes när patienterna upplevde att de inte fick uppmärksamhet 

från vårdpersonal, försök till att få information efter ronder och beslut som tagits var 

meningslöst. De upptäckte att deras lidande var uppmärksammat trots det visade inte 

vårdpersonalen intresse. Eftersom patienter inte visste vad de kunde vänta sig eller hoppas 

på, blev känslan av ensamhet ännu större (Lindgren et al., 2015). 

 

Patienternas svårigheter med självskadebeteendet ansågs vara något som vårdpersonalen 

saknade mod att prata om. Deras bristande självförtroende, tveksamhet och osäkerhet 

gentemot ämnet ansåg patienterna grundade sig i misstro mot dem. De kände att 

vårdpersonalen hyste rädsla för att självskadebeteendet kunde smitta andra, om de inte 

pratade om det fanns det inte (Lindgren et al., 2004).  

 

“The staff seems to believe it's dangerous to talk about it, if you do, it’ll come back 

as lots of germs who will infect other people or so. It’s so taboo and you should put 

it in a little box where it doesn’t exist” (Lindgren et al., 2004, p. 289). 

 

Patienter beskrev hur vårdpersonal visade bristande intresse för att försöka förstå och möta 

deras behov. Likaså var patienters specifika problem, svårigheter och psykiska bakgrund 

något som inte verkade vara av intresse för vårdpersonal (Ejneborn Looi et al., 2015; Idenfors, 

Kullgren & Salander Renberg, 2015; Lindgren et al., 2004). Detta ledde till att patienter ofta 

kände sig ifrågasatta och förminskade på ett nedvärderande sätt. De beskrev känslor att 

vårdpersonal sände ut ett budskap om att inte vara intresserade av att lyssna på patientens 

behov eller problem (Ejneborn Looi et al., 2015). När vårdpersonalen tog sig tid och pratade 

med patienter, slutade det ofta i besvikelse då vårdpersonal aldrig vågade fråga varför de 

skurit sig (Smith, 2002). Patienterna beskrev att bli accepterad och lyssnad på som de 

viktigaste aspekterna kring deras självskadebeteende (Reece, 2009). “Nobody ever asked me, 

“why?.” I just wanted somebody to reach out to me on a one to one basis and talk to me 

about my inner torment, the inner pain (Anni)” (Reece, 2009, p. 568).  

 

Att inte bli erbjuden vård eller bli respekterad gjorde att patienter kände sig ignorerade och 

bortprioriterade av vårdpersonalen. Detta ledde till att patienterna kände sig omänskligt 

behandlade och att de inte var värdefulla (Lindgren et al., 2004). Till slut berättade inte 
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patienterna för vårdpersonalen om sin situation utan gömde istället sitt självskadebeteende. 

Detta grundade sig i ett förlorat hopp av att få stöd från sjukvården och ett förlorat hopp om 

att kunna tillfriskna (Ejneborn Looi et al., 2015). En patient beskrev att hon försökte förklara 

för vårdpersonalen att hon ville leva och inte alls avsluta sitt liv. De vägrade att lyssna och 

svarade henne på ett dömande sätt och insisterade på att hon skulle erkänna sina 

självmordstankar, även fast hon försökte förklara att så inte var fallet (Goodman Lesniak, 

2010). Vårdpersonal och patienter var ofta oense angående om självskadebeteende var en 

acceptabel metod för att minska det egna lidandet (Lindgren, Öster, Åström & Hällgren 

Graneheim, 2011). “They don’t understand. You don’t cut yourself because you want to die; 

you cut yourself in order to live” (Lindgren et al., 2011). 

 

Regler och rutiner som skapade oro och otrygghet hos patienter 

Tillåtelse att få gå ut, vad som fick göras utanför institutionen, patienters rökning och olåsta 

dörrar vid toalettbesök var exempel på de regler och rutiner som patienter upplevde att 

vårdpersonal kunde ändra och bestämma över (Lindgren et al., 2015; Lindgren et al., 2011). 

Dessa regler och rutiner saknade följsamhet, de justerades med jämna mellanrum och ibland 

skapades nya regler enbart för att stärka en misslyckad rutin, detta påverkade patienter 

negativt. Det gav upphov till frustration hos patienter som sedan kunde leda till dispyter 

med vårdpersonal (Lindgren et al., 2015). Patienters ilska ökade utav rädslan att inte leva 

upp till vårdpersonalens förhoppningar till följd av de strikta reglerna (Kool, Van Meijel & 

Bosman, 2009). Patienter ansåg att det inte gick att lita på vårdpersonalen, eftersom de inte 

alltid följde reglerna och det upplevdes att vårdpersonalen fick göra som de ville även om 

det ledde till konsekvenser för patienterna (Lindgren et al., 2011). 

 

Patienter blev förvirrade av reglerna och visste inte hur de skulle bete sig på ett bra sätt, om 

något gick fel skuldbelade de sig själva (Lindgren et al., 2011; Lindgren et al., 2015). Patienter 

kände sig ofta undergivna och drog sig tillbaka, de försökte anpassa sig till vårdpersonalens 

regler och rutiner, genom att göra som vårdpersonalen ville och inte vara i vägen (Lindgren 

et al., 2011). De upplevde att det fanns ett hot i luften från vårdpersonalen. Patienterna 

beskrev att vårdpersonalen gav intrycket att de ville provocera fram frustration hos 

patienterna för att rättfärdiga tilltagande av tvångsåtgärder och att enbart en tanke på att 
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skada sig själv kunde leda till bältning i sängen. Det vill säga att patienten blir fastspänd mot 

sin vilja i sängen. Patienter upplevde detta som traumatiskt och beskrevs höra samman med 

känslan av att behöva kämpa för sitt liv (Ejneborn Looi et al., 2015).  

 

“I believe in trust when it comes to reducing the use of coercive measures. If I had 

felt trust instead of hatred I would have been able to tell them how I feel instead of 

harming myself or getting angry (which gets you in restraints immediately) (Report 

12)” (Ejneborn Looi et al., 2015, p. 98).  

 

Vid tillfällen kunde vårdpersonal skrika och skälla på patienter och verkade ofta irriterade 

när patienter behövde vård efter att ha skadat sig själv. Vårdpersonal verkade inte förstå att 

det kunde finnas anledningar till att patienter skadade sig själva, de verkade tro att det var 

något som de ville göra eller till och med tyckte var kul (Lindgren et al., 2004). 

Vårdpersonalens bemötande karaktäriserades av försummelse och ett fostrande 

tillvägagångssätt för att korrigera patienters beteende (Ejneborn Looi et al., 2015) När viss 

vårdpersonal arbetade kunde patienter bli mer benägna att skada sig själva, orsaken var att 

patienter såg vårdpersonalen som osympatiska och att de försökte korrigera deras beteende 

genom skuldbeläggning (Fish & Duperouzel, 2008). 

 

Det fanns även vårdpersonal som försökte argumentera för vård med mer omtänksam 

inställning (Ejneborn Looi et al., 2015). Patienterna beskrev att vårdpersonal som var extra 

omtänksamma vid till exempel omläggning av sår, kunde bidra till att bibehålla deras 

självskadebeteende genom att det fyllde patienternas behov av den kärlek och 

uppmärksamhet som de saknat. Detta kunde leda till att de upprepade självskadebeteendet 

för att känna denna omtanke igen (Kool et al., 2009). “The nurse said: ‘Come let me bandage 

your wounds’ and then she comforted me. Then I thought, if I cut myself next time, I will get 

her attention again” (Kool et al., 2009, p. 30). 

 

Patienter beskrev att de upplevde sig ha mer problem när de lämnade avdelningen än när de 

kom dit. Patienter beskrev att de upplevde kontraproduktiv vård med brutna 

överenskommelser och frekvent ändrade förhållanden, huvudfokuset var att följa generella 

regler och vidta disciplinära åtgärder. Målet med den psykiatriska vården upplevdes vara att 

minimera vårdtiden och förhindra återinläggningar. Patienters upplevelser var att det 
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primära syftet var att hålla dem i förvar, neka deras önskemål, övervaka dem och korrigera 

deras beteende genom disciplinering (Ejneborn Looi et al., 2015). “I wish to meet engaged 

and involved staff members and not mean white coats that threaten me with coercive 

measures. Today I would rather kill myself than turn to the psychiatric care for help” 

(Ejneborn Looi et al., 2015, p. 99). 

 

Behovet av en ömsesidig relation - att få känna samhörighet - att bli förstådda 

Vårdpersonalens godhet, artighet, öppenhet och givande av sin tid stärkte patienterna, vilket 

skedde när vårdpersonal hade mod att se, erkänna, prata om och utforska grunden till 

självskadebeteendet tillsammans med patienterna (Lindgren et al., 2004). Patienter 

indikerade att eftersom de inte var kapabla till att sätta gränser själva, var det av betydelse att 

dessa gränser kunde sättas av någon annan. När patienter upplevde samhörighet med 

vårdpersonal stärktes deras uppfattning om gränser och säkerhet. Detta gjorde att patienter 

vågade uttrycka sig, genom att till exempel känna smärta och sorg istället för att skada sig 

själva (Kool et al., 2009; Lindgren et al., 2004). 

 

Patienter önskade att vårdpersonal skulle se deras situation från deras perspektiv och en 

ömsesidig relation mellan dem skulle kunna byggas upp. Patienter önskade att de kunde bli 

omhändertagna av vårdpersonal med kompetens och kunskap om självskadebeteende. Att 

de skulle använda sig av en personcentrerad vård och individualiserade vårdplaner samt att 

deras vårdåtgärder borde vara baserade på kunskap (Ejneborn Looi et al., 2015). En önskan 

från patienterna var att vårdpersonalen behövde förstå att de inte var självmordsbenägna 

även om de skurit sig och att de ska lita på dem när de sagt det. Det finns snabbare sätt att 

avsluta sitt liv. De ville att vårdpersonal inte skulle förvånas över deras beteende, eftersom 

detta kunde få patienterna att tro att vårdpersonalen tyckte de var galna. En önskan från 

patienter var att vårdpersonal inte skulle döma deras beteende, eftersom det oftast låg 

utanför deras kontroll (Goodman Lesniak, 2010).  

 

“Don’t judge it. Don’t think they’re just being silly and can control it. I did not have 

the willpower to stop. Listen. Just listen to the people’s problems. Teenagers who 

cut feel like there is nowhere else to go. They keep it inside and punish themselves. 

They don’t want other people to be disappointed in them” (Godman Lesniak, 2010, 

p. 144). 
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Patienter beskrev att de blev förstådda och lyssnade på när vårdpersonalen tog sig tiden att 

prata med dem. Detta upplevdes som hjälpsamt och förstärkte en positiv upplevelse av 

bemötandet (Ejneborn Looi et al., 2015; Fish & Duperouzel, 2008) Patienter kände 

samhörighet när de blev lyssnade på och fick känslan av att bli tagen på allvar (Kool et al., 

2009). Vid samtal kunde patienter få hjälp av vårdpersonal att hitta individuella lösningar 

och mål att sikta på för framtiden. Att kunna öppna sig om rådande tankar och känslor, samt 

att bli behandlad som en individ stärkte patienter till att fortsätta kämpa (Ejneborn Looi et 

al., 2015; Fish & Duperouzel, 2008).  

 

“The carers told me they did not disapprove of me as a person, but because of what 

I did. For me this meant there nothing wrong with my character, my personality. … 

they saw me as me and I could just start again with a clean slate” (Kool et al., 2009, 

p. 28).  

 

Patienter värdesatte de tillfällen när vårdpersonal respekterade dem för den de var och inte 

bara såg dem som en diagnos. När vårdpersonal tog patienter på allvar hjälpte det dem att ta 

sig själva på allvar, och att finna orsaker till deras självskadebeteende. Patienter fick vara mer 

engagerade och planera sin vård, de blev tvungna att ta ansvar för sina handlingar och behov 

(Kool et al., 2009; Lindgren et al., 2004). Patienterna önskade att bli förstådda, bekräftade och 

bemötta på ett öppet sätt av vårdpersonalen och att patienterna fick känna att vårdpersonal 

tog dem på allvar och lyssnade på dem. Patienter ville känna sig älskade, att någon fanns där 

och gav dem en känsla av att vara bekräftade (Ejneborn Looi et al., 2015; Goodman Lesniak, 

2010). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Under arbetet med metoden stötte författarna på en del svårigheter. Under den inledande 

artikelsökningen fick inklusions- och exklusionskriterierna ändras eftersom träffarna blev för 

få. Ett beslut togs att även inkludera artiklar som rörde patienter från psykiatriavdelningar, 

samt artiklar där patienter hade psykiska diagnoser utöver deras självskadebeteende, med 

förutsättning att fokus låg på självskadebeteendet och inte de andra diagnoserna. Detta på 

grund av att ämnet som valdes för litteraturöversikten riktar sig mot psykiatrin var väldigt 

smalt. Negativa aspekter med detta kan vara att litteraturöversikten blev riktad mot 

psykiatri, dock anses detta inte ha påverkat resultatet negativt eftersom detta handlar om 

bemötande och attityder och inte specifika behandlingar. Detta är en styrka och kan kopplas 

till många olika vårdsammanhang, eftersom bemötande och attityder kan uppfattas lika på 

både en psykiatriavdelning med psykiatrisjuksköterskor som på en somatisk vårdavdelning 

med allmänsjuksköterskor. Artiklar inkluderades även där deltagarna var både patienter och 

vårdpersonal, men enbart patienternas uppfattningar togs med i resultatet, det från 

vårdpersonalen sållades ut. Processen att sålla ut vårdpersonalens åsikter skedde med 

enkelhet eftersom det var tydligt beskrivet vilken åsikt som kom från dem och patienterna. 

Om ålder inte var angiven på deltagarna har artiklarna trots det inkluderats om de ansetts 

vara relevanta för syftet med litteraturöversikten. Åldern på deltagarna hamnade mellan 15-

60 år, vilket är en styrka eftersom resultatet fått ett brett spann av deltagare. Vidare användes 

inget publikationsdatum på artiklarna eftersom det fanns en önskan att få en förståelse för 

om patienternas upplevelser hade förändrats över tid.  

 

Under urval, relevansbedömning och granskning ses en styrka i att momenten utfördes 

tillsammans. Goda diskussioner och att samarbetet flöt på bra gjorde att dessa delar 

genomfördes grundligt och effektivt. Styrkan i detta var att fokus på analysen kunde läggas 

tidigt och att tidsramen för arbetets gång inte frångicks. Resultatet bestod i slutändan av tio 

vetenskapliga originalartiklar med kvalitativ metod. Tidigt under arbetet gjordes ett aktivt 

val att formulera syfte och koppla sökord till kvalitativa metoder, eftersom det var av störst 

intresse. Försök gjordes under litteratursökningens gång att finna kvantitativa artiklar, men 

forskningsläget var begränsat. Att enbart ha kvalitativa artiklar ses som en styrka eftersom 
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känslor och upplevelser framkom tydligare. Svagheten är dock att deltagarantalet blir 

betydligt färre, vilket kan ses i bilaga 1. Två av artiklarna som granskades hade enbart sex 

deltagare vardera i sina resultat, styrkan i dessa artiklar var att de hade en hög kvalitet 

utöver antalet deltagare och svarade bra på syftet för denna litteraturöversikt. I resultatet 

användes två av artiklarna endast en varsin gång, vilket berodde på att de i sin helhet inte 

gick att koppla ihop med resterande resultat. Däremot ansågs det att artiklarna behövdes för 

att styrka resultatet från de övriga åtta artiklarna som ingick i denna litteraturöversikt.   

 

Resultatdiskussion 

I denna litteraturöversikt beskrivs hur patienter med självskadebeteende upplevde 

bemötande och attityder från vårdpersonal inom hälso- och sjukvård. Detta beskrevs utifrån 

tio vetenskapliga originalartiklar, med kvalitativ design. Här diskuteras huvudfynden i 

kronologisk ordning utifrån resultatet. De huvudfynd som beskrivs var att patienter 

upplevde att vårdpersonalen inte lyssnade eller gav sin uppmärksamhet till dem. Känslor av 

att bli ignorerad, ensamhet och övergivenhet återkommer upprepade gånger hos patienterna 

i resultatet. Likaså visar resultatet hur regler och tvångsåtgärder upplevdes traumatiskt. Att 

däremot bli behandlad som en individ, få känna samhörighet och trygghet var viktiga 

positiva erfarenheter som patienterna beskrev.    

 

Resultatet visade att patienter upplevde att vårdpersonalen inte brydde sig om dem, att 

deras behov inte prioriterades utöver det kliniska arbetet. Patienterna beskrev vidare att 

vårdpersonalens bristande tid och att de inte blev lyssnade på ledde till att de kände sig 

ignorerade, övergivna och ensamma. Anledningen att vårdpersonalen inte tar sig tid för 

patienter var enligt O’Donovan och Gijbels (2006) att vårdpersonalens många andra 

uppgifter tar upp all deras tid, att tiden helt enkelt inte räcker till för att ge det engagemang 

som behövs. Lindgren, Svedin och Werkö (2017) beskriver att patienters negativa 

erfarenheter från vården, som att inte ha någon att prata med ledde till att de inte sökte 

vidare hjälp i framtiden. Lindgren et al. (2017) beskrev att patienter berättade hur 

vårdpersonal betraktade självskadebeteendet som ett tillstånd som inte gick att behandla, 
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utan en ond cirkel som aldrig tar slut. Trots att sjuksköterskan enligt den etiska koden har i 

uppgift att lindra lidande och främja hälsa (International Council of Nurses, 2012). 

 

I resultatet beskrev patienterna att det förekom att vårdpersonal skrek och skällde på dem 

och hade ett irriterat förhållningssätt. Detta beteende från vårdpersonal kan kopplas till 

Rissanen, Kylma och Laukkanen (2012) som visade att vårdpersonal som vårdade patienter 

med återkommande självskadebeteende kunde ha varierande känslor av hjälplöshet, 

maktlöshet och även ilska. Resultatet visade att patienter upplevde att vårdpersonal satte 

upp regler efter eget bevåg, samt att de kunde bli bältade i sängen utan anledning. Statens 

beredning för medicinsk och social utveckling (SBU, 2015) gav exempel på hur 

tvångsåtgärder och gränssättningar kunde associeras som ett straff eller en konsekvens hos 

patienter, såvida inte motivet för åtgärderna diskuteras och förklaras tydligt gemensamt 

med patienten. Travelbee beskrev vikten av att förstå hur interaktioner mellan vårdpersonal 

och patienter måste beaktas och hur dessa kan uppfattas samt vilka konsekvenser det kan ha 

för patienter (Kirkevold, 2000, s. 130). O’Donovan (2007) beskrev att vårdpersonal vid 

tillfällen kunde hota om att använda tvångsåtgärder om patienterna skadade sig själva. 

Karman, Kool, Gamel och van Meijel (2015a) styrker det i sin beskrivning av hur 

vårdpersonal ansåg att om de minimerade möjligheterna för patienter att skada sig själva så 

skulle de lära sig hantera sina känslor. För detta ändamål tillämpade vårdpersonal 

tvångsåtgärder när patienter påvisade en risk att skada sig själva. Hälso- och sjukvårdslagen 

tydliggör att vårdpersonal ska visa respekt för patienten och dess integritet och 

självbestämmande och värna för människors lika värde (HSL, SFS 2017:211, kap. 3, 1 §, kap. 

5, 1 §).  

 

Resultatet visade att patienter som fick öppna sig för vårdpersonal som lyssnade på dem och 

blev behandlade som individer samt fick hjälp att hantera sitt självskadebeteende var 

positivt för deras tillfrisknande i och med att de kände mer hopp och fortsatte att kämpa. 

Detta kan relateras till Travelbee som menar att känslan av att vara behövd och finna mening 

i livets olika skeden, är faktorer som gör livet värt att leva (Kirkevold, 2000, s.133). I 

resultatet beskrev patienter att de önskade att bli omhändertagna av vårdpersonal som hade 

kunskap och kompetens. Anledningen till att vårdarbetet inte fungerar på detta vis kopplar 
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författarna ihop med rädsla och bristande utbildning om självskadebeteende. Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2015) och Rissanen et al. (2017) 

beskrev att vårdpersonal saknade kunskap och utbildning i både psykiatrisk vård och om 

självskadebeteende, detta är något som försvårar vårdandet av patienter med 

självskadebeteende.  

 

I resultatet framkom det att patienter ville känna sig älskade och omhändertagna, detta 

kunde däremot ge motsatt effekt när vårdpersonalen gav en mer omtänksam vård i samband 

med självskada. Patienter kände sig mer benägna att skada sig för att få känna denna 

samhörighet och omtänksamhet igen. Karman et al. (2015a) förklarar detta genom att 

vårdpersonal själva tog upp hur de distanserade sig och undvek att tala om patienters 

självskadebeteende eftersom de var rädda att empati skulle uppmuntra en fortsättning av 

beteendet. Nationella självskadeprojektet (2016) beskrev att denna form av förstärkning utav 

ett självskadebeteende kunde bero på att vårdpersonal gav patienter mycket 

uppmärksamhet och omvårdnad när denne precis skadat sig själv. Däremellan fick patienten 

ingen eller väldigt lite uppmärksamhet. Författarna till denna litteraturöversikt upplever att 

denna distansering från vårdpersonal gentemot patienter kan bidra till en sämre relation 

mellan dem. Travelbee beskriver i sin omvårdnadsteori den mellanmänskliga relationen och 

vikten av en relation, samt att sjuksköterskor ska förhålla sig till patienten som en individ 

och inte enbart en diagnos och se till patientens egna uppfattningar om sin sjukdom och 

lidande (Kirkevold, 2000, s. 131-132). Författarna har sett att denna teori övergripande kan 

kopplas till vårdandet av patienter med självskadebeteende, för att kunna ge bättre vård och 

en tryggare miljö där patienter kan återfå sin tillit till vården.  Kontakten mellan 

vårdpersonal och patient är av yttersta vikt, beskrev även Rissanen et al. (2012). 

Vårdpersonal har ett ansvar att främja goda kontakter med patienter och tillgodose trygghet, 

samt att vården som ges ska vara av god kvalitet (Hälso- och sjukvårdslag [HSL], SFS 

2017:211, kap. 5, 1 §).   
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Slutsats  

Resultatet i denna litteraturöversikt visade att merparten av patienter med 

självskadebeteende upplevde negativt bemötande och negativa attityder från vårdpersonal. 

Detta ledde till minskat förtroende för hälso- och sjukvården och det egna tillfrisknandet. Ett 

positivt bemötande är av stor vikt för patienter eftersom det negativa bemötandet leder till 

sämre vårdupplevelser och att de drar sig för att söka vård i framtiden. Det visade sig att en 

god relation till vårdpersonalen var av stor vikt för att kunna känna smärta, sorg och för att 

kunna övervinna sitt självskadebeteende. Författarna anser att attityderna och omvårdnaden 

kring patienter med självskadebeteende behöver förbättras eftersom patienterna 

övervägande känner sig dåligt bemötta, det finns tydliga tecken på att positiva attityder är 

mer hjälpsamt. 

 

Ett ökat utbildnings- och kunskapskrav hos sjuksköterskor om självskadebeteende är 

nödvändigt. Detta borde ske redan i grundutbildningen, eftersom att detta är en 

patientgrupp som möts inom alla delar av hälso- och sjukvården. Utbildning bör ligga till 

grund för att förebygga dömande förhållningssätt och att öka sjuksköterskors förmåga att 

bygga relationer med dessa patienter. Forskning inom området visade sig under 

litteratursökningen vara bristande, och få studier fanns att tillgå. Författarna anser att mer 

forskning inom detta område behövs, främst enkätstudier från patienter eftersom det 

kvantitativa forskningsutbudet är begränsat. Detta för att kunna förbättra omvårdnaden av 

patienter med självskadebeteende, och för att kunna förbättra utbildningen kring 

självskadebeteende. 
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Bilaga 1. Granskade och inkluderade artiklar i resultatet.  

Författare 

Årtal  

Land 

Studiens syfte Deltagare  

(/bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommentarer 

gällande 

kvalitet 

Ejneborn Looi, 

G-M., 

Engström, Å., 

& Säverstedt, 

S. 

2015 

Sverige 

Att beskriva hur människor 

med självskadebeteende 

uppfattar alternativ till 

tvångsåtgärder i relation 

till faktiska erfarenheter av 

psykiatrisk vård. 

19 deltagare. 

 

Både kvinnor och män. 

 

Bortfall ej angivet. 

Deskriptiv 

kvalitativ studie.  

Patienters 

egenskrivna 

upplevelser. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Övergivenhet, maktlöshet och skam var 

återkommande känslor hos patienterna. 

De upplevde att vårdpersonalen 

saknade intresse att prata med och 

försöka förstå dem. Patienterna beskrev 

händelser som ofrivilliga bältningar i 

sängen. De förlorade sitt hopp för 

sjukvården eftersom den upplevdes som 

kontraproduktiv. 

Medelhög 

kvalitet 

Fish, R., & 

Duperouzel, 

H. 

2008 

Storbritannien  

 

Att ta reda på hur 

deltagarna upplevde 

interaktioner och relationer 

med vårdpersonalen. 

9 deltagare. 

 

5 kvinnor och 4 män. 

 

Bortfall ej angivet. 

Fenomenologisk 

metod. 

Djupgående 

intervjuer. 

Giorgi´s 

analysmetod. 

Patienter kände sig ofta bortprioriterade 

av vårdpersonalen som inte verkade bry 

sig, detta ledde till att de skadade sig 

själva istället för att be om hjälp. När 

vårdpersonalen tog sig tid att prata med 

patienterna upplevde de detta som 

hjälpsamt och positivt. 

Medelhög 

kvalitet 

Goodman 

Lesniak, R. 

2010 

Amerika 

Att beskriva 

livserfarenheter hos 

kvinnliga tonåringar som 

självskadar sig genom 

skärning.  

6 kvinnor med eller tidigare 

självskadebeteende. 

 

15-19 år.  

 

Bortfall ej angivet. 

Fenomenologisk 

design. 

Intervjuer med 

semistrukturera

de/ öppna 

frågor.  

Giorgi´s 

analysmetod.  

Känslor av att vårdpersonal inte 

lyssnade, och på förhand dömde dem 

som självmordsbenägna. Önskningar 

från patienter angående förbättringar 

som vårdpersonalen kunde göra i 

bemötandet med patienter som har 

självskadebeteende.  

Hög kvalitet 
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Idenfors, H., 

Kullgren, G., & 

Salander 

Renberg, E. 

2015 

Sverige 

Att utforska unga 

personers uppfattning om 

vård och stöd under 6 

månader efter deras första 

kontakt vid självskada. 

9 deltagare.  

 

5 kvinnor och 4 män.  

 

17-24 år. 

(/1 kvinna) 

Kvalitativ 

forskningsdesig

n. 

Semistrukturera

de/ öppna 

intervjuer.  

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Deltagarna kände att vårdpersonalen 

var obekanta med deras specifika 

problem, nedsättningar eller psykiska 

behandling.  

Medelhög 

kvalitet.  

Kool, N., van 

Meijel, B., & 

Bosman, M. 

2009 

Nederländerna 

Målet med studien var att 

fastställa bidragande 

faktorer till 

beteendeförändringar hos 

patienter som slutat skada 

sig själva, utifrån två 

frågeställningar.  

1. Hur ser processen ut för 

att minska eller avsluta ett 

självskadebeteende hos 

patienter som har en 

historia av allvarligt 

självskadebeteende? 

2. Vilka faktorer spelar en 

roll i denna process?   

12 kvinnor. 

 

26-60 år. 

 

Bortfall ej angivet. 

Grounded 

Theory. 

Individuella 

semistrukturera

de intervjuer. 

WINMAX 

programvara 

för kvalitativ 

textanalys. 

När patienterna inte kunde leva upp till 

vårdpersonalens förväntningar ökade 

deras ilska. Patienter beskrev att extra 

omtänksam vårdpersonal kunde 

bibehålla deras självskadebeteende. 

Samhörighet med vårdpersonalen ledde 

till att patienterna vågade uttrycka sig.  

Medelhög 

kvalitet 

Lindgren, B-

M., Aminoff, 

C., & Hällgren 

Graneheim, U. 

2015 

Sverige 

Att bidra till fältet genom 

att beskriva vardagslivet på 

en psykiatrisk 

vårdavdelning för kvinnor 

med självskadebeteende. 

6 kvinnor.  

 

21-37 år. 

 

Bortfall ej angivet. 

Deskriptiv 

kvalitativ studie. 

Observationer 

och intervjuer 

med öppna 

frågor. 

Kvalitativ 

innehållsanalys.  

Rutiner och regler och hur de påverkade 

patienterna. Ensamhet och långa 

väntetider samt bristande 

uppmärksamhet bidrar till en känsla av 

att vården är osäker hos patienten.  

Medelhög 

kvalitet 
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Lindgren, B-

M., Wilstrand, 

C., Gilje, F., & 

Olofsson, B. 

2004 

Sverige 

Att beskriva hur personer 

med självskadebeteende 

upplever mottagen vård 

och deras önskan om hur 

vården ska se ut. 

9 kvinnor. 

 

19-35 år. 

 

Bortfall ej angivet. 

Kvalitativ 

forskningsdesig

n. 

Berättande 

intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Patienter upplevde vårdpersonalen som 

överbelastad, vilket ledde till att de 

sällan hade tid att prata med patienter. 

De kände sig ofta ignorerade och 

omänskligt behandlade. När 

vårdpersonalen hade mod att se och 

prata med patienterna sågs detta som 

hjälpsamt.  

Medelhög 

kvalitet 

Lindgren, B-

M., 

Öster, I., 

Åström, S., & 

Hällgren 

Graneheim, U.  

2011 Sverige 

Att belysa tolkande 

repertoarer som bygger på 

interaktionen mellan vuxna 

kvinnor som skadar sig 

själva och professionell 

vårdpersonal inom 

psykiatrisk vård. 

6 kvinnor.  

 

21-37 år. 

 

Bortfall ej angivet. 

Fokuserad 

etnografi. 

Observationer 

av deltagare och 

informella 

intervjuer. 

Tolkande 

repertoarer från 

diskursiv 

psykologi. 

Patienter kände misstro till 

vårdpersonalen eftersom de regler som 

sätts upp är viktiga för patienterna att 

följa men inte för vårdpersonalen. 

Patienterna försökte behaga 

vårdpersonalen och ville inte vara i 

vägen.  

 

Hög kvalitet 

Reece, J. 

2009 England 

Att beskriva hur kvinnor 

med självskadebeteende 

och sjuksköterskor tilldelar 

mening till delade åsikter 

om självskadebeteende. 

25 deltagare. 

 

14 sjuksköterskor och 11 

kvinnor med 

självskadebeteende. 

 

Bortfall ej angivet. 

Grounded 

theory. 

Ostrukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor. 

 

Patienter önskade att vårdpersonalen 

skulle lyssna och acceptera dem. Samt 

sågs brister i att vårdpersonalen inte 

vågade fråga varför de skadat sig själva.  

Medelhög 

kvalitet 



3 
 

Smith, S, E.  

2002 

Storbritannien. 

- Att belysa potentiella 

kontrasterande 

uppfattningar om 

självskada som ett sätt att 

belysa ett aktuellt problem 

- Att identifiera hur, vad 

och vart tjänster borde vara 

tillgängliga, samt att 

identifiera redan 

tillgängliga tjänster. 

18 deltagare. 

 

3 individer med 

självskadebeteende, 9 

sjuksköterskor, 3 terapeuter, 

2 psykoterapeuter och 1 

psykiatriker.  

 

Bortfall ej angivet. 

Deskriptiv 

kvalitativ studie.  

Ostrukturerade 

intervjuer.  

Burnards 

tematiska 

innehållsanalys.  

Patienterna kände sig som bördor för 

vårdpersonalen, detta eftersom de ville 

prata med någon, vårdpersonalen hade 

sällan tid att lyssna. När vårdpersonalen 

tog sig tid att prata med patienterna blev 

de ofta besvikna.  

Medelhög 

kvalitet 



 


